Zápis ze zasedání Rady školy ze dne 4.5.2016
Přítomni: p. Sosík
p. Goršanová
p. Václavínková
p. Švarc
p. Škrabal
p. Hanzelka
p. Kelnarová
p. Adamcová
p. Milichová
p. Havlíková – ředitelka ZŠ Štramberk
Na zasedání Rady školy byly projednány tyto body:
1. udržování pořádku na školním hřišti:
 dle informací paní Goršanové si členové spolku metané stěžují na nepořádek na školním hřišti. Dle
sdělení paní ředitelky škola opakovaně nabádá žáky k udržování pořádku. Úklidu školního hřiště je
věnována náležitá pozornost. Mezi přítomnými členy Rady školy je diskutována možnost řešit situaci
kamerovým systémem.
2. řešení dopravního značení u restaurace Prosek:
 pan Škrabal seznámil členy Rady školy, že v první polovině tohoto roku lze očekávat nástřik
vodorovného značení na silnici, které by mělo zlepšit bezpečnost chodců při obcházejí restaurace
Prosek. U obchodu paní Šuterová na Záuličí není takový postup možný vzhledem k šířce vozovky.
3. paní Goršanová vznesla dotaz, zda město počítá se zvětšením kapacity v mateřských školách:
 dle sdělení pana Škrabala v tomto okamžiku město i s ohledem na dobu, kdy má vejít v platnost nový
školský zákon, tuto otázku neřešilo.
4. na výzvu pana Sosíka seznámila ředitelka školy členy Rady školy s aktuální situací ve škole s tím,
že učitelský sbor byl poučen, že je nepřípustné používání alternativních výchovných opatření, musí
být dodržován postup výchovných opatření uvedených ve školním řádu. Dále paní ředitelka seznámila
členy Rady školy s tím, že ve škole proběhl ekologický audit a škola požádala a škole byl udělen titul
„Eko škola“, když toto ocenění si zástupci školy pojedou převzít do senátu České republiky do Prahy.
5. počet žáků ve třídách, možnosti zlepšení financování školy:
 pan Sosík seznámil členy Rady školy a paní ředitelku se svým názorem, že není trvale udržitelná
situace, kdy jsou udělovány početnostní výjimky na počet žáků ve třídě, neboť dle jeho názoru se
vysoký počet žáků ve třídě negativně projevuje na možnosti učitelů stihnout děti naučit veškerou
látku, z čehož pramení následně vyčerpání učitelů. Rovněž pro děti je velmi složité v takto velkých
kolektivech zvládat množství složité látky, jejíž znalosti jsou po nich vyžadovány. Za této situace pan
Sosík vyzval přítomnou paní ředitelku a zástupce města, aby se společnými silami pokusili najít
finanční prostředky, které by umožnily zrušení početnostních výjimek žáků ve třídě. Rada školy se po
diskuzi s tímto stanoviskem ztotožnila a pověřila předsedu Rady školy, aby se písemně obrátil na
starostu města, aby se město, jako zřizoval školy, zabývalo řešením této situace. Ředitelka školy se
zavázala do konce r. 2016 seznámit členy Rady školy se způsoby financování škol obdobné velikosti
v okolních městech a obcích.
6. paní ředitelka školy požádala členy Rady školy o další jednání do konce června 2016 k projednání
změn ve školním vzdělávacím programu, který nařizuje školský zákon, když Rada školy tuto její
žádost akceptovala a zavázala se sejít na její žádost v krátkém časovém horizontu do konce června
2016.
Zapsala: p. Václavínková

